Noord en Midden Limburgse Schuttersbond

Juliana
Beste schuttersvrienden en vriendinnen.

Grubbenvorst augustus 2019

Namens de Schuttersbond Juliana, willen wij, alle leden uitnodigen om deel te nemen aan
het:

Persoonlijk Bondskampioenschap 2019.
Alle leden kunnen deelnemen, die in het bezit zijn van een geldig federatiebewijs en een
geldig ID bewijs. De resultaten van de bondfeesten tellen niet meer mee.
Dit persoonlijk Bondskampioenschap zal gehouden worden bij:

Schutterij St. Urbanus Grashoek.
Adres:
Ontginningsweg 14 Grashoek.
tel: 06 43077513
op zondag 1 september 2019
aanvang 10.00 uur.
Vriendelijk verzoek ik u bij deze, om tot en met 18 augustus 2019.

door te geven aan de bondsecretaris,
De namen van uw deelnemers en in welke klasse A-B-C-D,
deze personen deelnemen en van welke schutterij ze zijn.
Om 10.00 uur zal de inschietronde beginnen voor alle schutterijen, te weten 5 punten. Ook
de schutterijen, die met minder deelnemers zijn, worden geacht om 10.00 uur aan de
schietwedstrijd te beginnen. Zodra de mogelijkheid zich voordoet, gaan we direct over naar
de kavelingen, zodat er niet onnodig gewacht hoeft te worden. Met betrekking tot een
spoedig verloop van de kavelwedstrijden geldt, dat indien een schutterij met meer dan 10
schutters deelneemt, dan dient er met 2 wedstrijdbuksen geschoten te worden en het
vriendelijke verzoek is ook met 2 wedstrijdbuksen door te schieten. Er zullen geen pauzes
worden gehouden tussendoor, zodat de voortgang in de wedstrijd gegarandeerd kan
worden.
Zoals u weet, zal het persoonlijk bondskampioenschap in één dag worden beslist.

Het Introducéregister of te wel, Legitimatieregister, van uw schutters, deze dient u in te
leveren bij het secretariaat op het schietterrein. Het secretariaat zal zorgdragen dat het
register veilig over wordt gedragen aan de organiserende vereniging. Volgens de wet dienen
zij deze papieren 5 jaren te bewaren.
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Samenvattend vragen wij u om:
Tot en met 18 augustus 2019, door te geven aan de bondssecretaris, de naam en
klasse waarin uw schutters schieten. Geen opgave, is geen deelname.
Indien een schutterij met meer dan 10 schutters deelneemt, dan dient er ook met
twee wedstrijdbuksen geschoten te worden en het vriendelijke verzoek is om ook met
twee wedstrijdbuksen door te schieten.
De federatiebewijzen en geldig ID bewijs van de deelnemers dienen aanwezig te zijn
op het kampioenschap.
Denk aan het introducéregister.
Naast de schutters dient u er ook zorg voor te dragen dat u een bekwame optekenaar
mee brengt, zorg dus voor voldoende medeschutters en supporters.
Een vriendelijk verzoek om de prijzen in ontvangt te nemen in het shirt van uw
schutterij, dit komt op de foto altijd beter over dan in een normale outfit.
Op het einde van het kampioenschap zal de officiële prijsuitreiking plaatsvinden, wij
gaan ervan uit dat alle prijswinnaars hiervoor aanwezig zullen blijven, dit geldt voor
alle klassen.
De schutterij waarvan degene, die zich persoonlijk bondskampioen schiet, is verplicht
om het eerstvolgende bondskampioenschap te organiseren.

Beschikbare prijzen:
Voor de A – B – C en D-klasse;
1ste prijs Zilverenschild
2de prijs Zilveren medaille
3de prijs Bronzen medaille

Wij wensen u allen heel veel succes toe met dit Persoonlijk Bondskampioenschap en moge
de beste winnen.
Met vriendelijke schuttersgroet:
Namens de schuttersbond Juliana
Secretaris
Jeanne Gielen-Clevers
e mail: secretaris@schuttersbondjuliana.nl
Tel: 077 3662765. Mobiel: 06 29992975
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